
 
 
 
 

 
Raadsvoorstel 
 
 

Voor de gemeenteraadsvergadering d.d.   

Documentnummer : 2015.0.035.277 

Zaaknummer: 2015-04-00814 

Onderwerp: 
Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'Schuytgraaf 2011 - 
gedeeltelijke herz. 2014-02' + 4e herz exploitatieplan Schuytgraaf 
(veld 22a) 

Aan de gemeenteraad. Arnhem, 21 april 2015 

VOORSTEL  

1. Gewijzigd vast te stellen het bestemmingsplan ‘Schuytgraaf 2011 - gedeeltelijke herziening 2014-02', zoals 

dit plan is vervat in verbeelding NL.IMRO 0202.853-0301.gml met bijbehorende regels en toelichting  

2. Gewijzigd vast te stellen de 4e herziening van het exploitatieplan Schuytgraaf 2011 ; 
 
1.  AANLEIDING / PROBLEEMSTELLING 

 
De GEM heeft in het verleden plannen ontwikkeld voor veld 22a. Deze plannen passen niet bij de 

huidige gedachten over de ontwikkeling van dit veld. Om deze nieuwe ontwikkeling mogelijk te maken 

moeten het geldende bestemmingsplan “Schuytgraaf 2011” en het exploitatieplan worden herzien. 
 
2.  DOEL 

 
Het juridisch planologisch mogelijk maken van de geplande school voor speciaal onderwijs, 

maatschappelijke voorzieningen en woningen (met werkunits) in veld 22a. 
 
3. ARGUMENTEN 

 

Deze herziening van het bestemmingsplan Schuytgraaf 2011 heeft betrekking op veld 22a. Veld 22a is 

het westelijk deel van veld 22 en ligt in het zuiden van de wijk Schuytgraaf. Aan de noordzijde wordt 

het veld begrensd door de bermen van de N837 (Metamorfosenallee), aan de west- en zuidzijde door 

de Marasingel, en aan de oostzijde door een bestaande bomenrij (eiken). Het veld is min of meer 

ruitvormig met een oppervlakte van circa 2,1 hectare.  

 

Veld 22a heeft nu de bestemming 'wonen (uit te werken)'. Het plan is om in (een deel van) dit veld een 

onderwijsvoorziening te realiseren. Het betreft een school voor speciaal onderwijs (basisschool en 

voortgezet onderwijs) ook wel SO/VSO scholencampus Schuytgraaf voor cluster 4 onderwijs 

genoemd. Omvang en contouren van de school zullen door de gemeente definitief worden vastgesteld 

bij de aanwijzing van de kavel.  

Het plan was om overige deel van het veld in te vullen met kleinschalige bedrijven en 

bedrijfsvoorzieningen met eventueel een bedrijfswoning. 

 



 
 
 
 
 

Tijdens de terinzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan heeft de Provincie Gelderland een 

zienswijze ingediend. In deze zienswijze geeft de Provincie aan dat het toevoegen van nieuwe 

vierkante meter bedrijfsruimte in strijd is met het Provinciale beleid en niet voldoet aan de Ladder voor 

duurzame verstedelijking. Daarom wordt voorgesteld het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen 

(meer informatie is te vinden onder het kopje 'procedure'). De kleinschalige bedrijven worden 

vervangen door woningbouw. Woningbouw is passend naast de school en kan ruimtelijk aansluiten bij 

de nieuw te realiseren woningbouw in het aangrenzende veld 22b. Wonen past ook in de visie van het 

oorspronkelijke bestemmingsplan waar voor dit veld een bestemming 'Wonen-uit te werken' geldt. 

Hieronder wordt dieper ingegaan op de functies die dit bestemmingsplan toestaat. 

 

Zoals hierboven is aangegeven maakt dit bestemmingsplan een school voor speciaal onderwijs 

mogelijk en daarnaast is een zone waarvan de invulling flexibel is. Er is hier ruimte voor andere 

maatschappelijke voorzieningen zoals een dokterspraktijk of dansschool. Het bestemmingsplan maakt 

ook wonen (maximaal 40) eventueel met werkunits mogelijk. Een combinatie van beide is ook een 

optie. Hieronder worden deze functies kort toegelicht. 

 

School 

De gemeente Arnhem heeft met de schoolbesturen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs 

een programma opgesteld voor de verbetering van de huisvesting van de scholen voor (voortgezet) 

speciaal onderwijs in Arnhem. Veel schoolgebouwen zijn bouwkundig verouderd. Bovendien voldoen 

ze niet meer aan de veranderde eisen die aan dit onderwijs worden gesteld. Enkele scholen zijn ook 

verspreid over meerdere gebouwen. Dit is geen optimale situatie.  

 

In Arnhem volgen ongeveer 2000 leerlingen een vorm van (voortgezet) speciaal onderwijs. Ze zijn 

deels afkomstig uit de stad en deels uit regiogemeenten met een brede spreiding. De gemeente en de 

schoolbesturen hebben in 2009 in het rapport "Passend onderwijs, passende huisvesting", 

toekomstvisie huisvesting speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Arnhem, geconstateerd dat 

concentratie en vernieuwing van schoolgebouwen noodzakelijk is. Onder de titel "De Koers 2.0" is 

vervolgens een programma ontwikkeld dat ondermeer voorziet in de bouw van drie nieuwe 

schoolcomplexen ter vervanging van bestaande gebouwen. Eén van de projecten is de bouw van een 

Scholencampus De Ommezwaai en Briant College in Schuytgraaf, een scholencomplex voor speciaal 

en voortgezet speciaal onderwijs ten behoeve van kinderen en jongeren met gedragsproblemen of 

psychische stoornissen. Deze scholen zijn momenteel gevestigd op verschillende locaties in Arnhem- 

Noord. De leerlingen van deze school zijn woonachtig in de regio en deze locatie in veld 22a is erg 

gunstig gelegen vanwege de goed regionale bereikbaarheid. Na verhuizing naar de scholencampus 

worden deze gebouwen herbestemd voor een nieuwe onderwijsfunctie of voor andere functies.  

 

Overige functies 

Veld 22a wordt met de school voor een groot deel ingevuld. Voor het overige deel zijn verschillende 

invullingen denkbaar. Het bestemmingsplan maakt de volgende functies mogelijk: 

- maatschappelijke functies zoals praktijkruimten, dansschool of kerk. Het mogelijk maken van dit 

soort functies past binnen de visie dat de komst van (kleinschalige) voorzieningen zorgt voor meer 

werkgelegenheid en een bijdrage levert aan de verbetering van de leefbaarheid en sociale 

samenhang in de wijk 

- wonen al dan niet met werkunits. Oorspronkelijk is veld 22a bedacht als woonveld en dit veld kan 

ook deels met woningen worden gebouwd. Woningen zijn naast de nieuwe school goed denkbaar. 

Het is toegestaan dat bij een woning een werkunit wordt gebouwd. In deze werkunits zijn dan 

verschillende bedrijfjes mogelijk die goed mengbaar zijn met wonen zoals kleinschalige 



 
 
 
 
 

bedrijvigheid, praktijkruimten of een creatief bedrijf. Deze werkunits kunnen fysiek los van de 

woning worden gerealiseerd en vormen hiermee een overgang tussen de school en de woningen. 

De werkunits kunnen het woongebied verlevendigen en zorgen er voor dat ondernemende 

wijkbewoners kunnen werken in de wijk 

 

Exploitatieplan 

Bij deze gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan hoort de vierde herziening van het 

exploitatieplan. In het ontwerp exploitatieplan 4e herziening is de programmawijziging in veld 13 niet 

goed verwerkt. Gewijzigd is een toevoeging van 24 woningen en toevoeging van het maatschappelijk 

programma (2.800 m²), de bijstelling van het programma heeft gevolgen voor de opbrengsten en de 

kosten (plankostenscan). De tabellen, teksten en cijfers zijn hierop aangepast. De exploitatiebijdrage 

komt hiermee uit op € 37.503,- per contant gewogen basis eenheid. In het ontwerp 4e herziening 

exploitatieplan bedroeg deze € 37.743,- per contant gewogen basis eenheid. 

 

Procedure 

Het ontwerp-bestemmingsplan 'Schuytgraaf 2011 - gedeeltelijke herziening 2014-02' heeft vanaf 27 

november 2014 zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is één zienswijze ingediend door 

de Provincie Gelderland. De Provincie heeft de volgende twee opmerkingen op het ontwerp-

bestemmingsplan: 

1. De bouw van een nieuw gebouw voor de school is onvoldoende gemotiveerd. Volgens stap twee 

van de ladder voor duurzame verstedelijking (zie artikel 3.1.6 tweede lid van het Besluit ruimtelijke 

ordening (Bro) moet worden gekeken of voor de school ruimte kan worden gevonden in het 

bestaand stedelijk gebied. Hierbij moet onder andere worden aangegeven wat er met de 

achterblijvende locaties gebeurd en of er andere geschikte locaties voorhanden zijn, waar 

(eventueel sloop en) nieuwbouw plaats kan vinden. De Provincie geeft aan dat zij zich, gezien de 

regionale functie van de school en de goede bereikbaarheid van de locatie, kunnen vinden in de 

locatie maar dat de onderbouwing van stap twee van de ladder nog onvoldoende antwoord geeft 

op hun vragen; 

2. De bedrijven die het bestemmingsplan mogelijk maakt zijn in strijd met het Provinciale beleid 

(omgevingsverordening) en met de Ladder duurzame verstedelijking. Het plan is niet met de 

Provincie afgestemd en past niet in de door Gedeputeerde Staten vastgestelde regionale 

afspraken ten aanzien van de programmering van bedrijventerreinen (Regionaal Programma 

Bedrijventerreinen). 

 

Hieronder volgt de gemeentelijke reactie op beide opmerkingen uit de zienswijze. 

 

Ad. 1. Motivering school 

De motivatie voor de nieuwe locatie van de school en de onderbouwing van stap twee van de ladder 

zijn in paragraaf 2.3 van de toelichting verduidelijkt. Er is explicieter opgenomen op welke wijze de 

achterblijvende locaties worden ingevuld en waarom nieuwbouw voor deze speciale school op deze 

locatie noodzakelijk is. 

 

Ad. 2. Bedrijfsfunctie 

Vanuit de gemeente was het idee om kleinschalige bedrijven mogelijk te maken om enerzijds het 

woongebied te verlevendigen en anderzijds te zorgen dat ondernemende wijkbewoners een 

bedrijfslocatie in de wijk kunnen opstarten. De reactie van de Provincie is duidelijk: geen extra 

vierkante meter(s) mogelijk maken voor bedrijventerreinen. Dit is in een gesprek met de Provincie nog 

een keer duidelijk bevestigd. Naar aanleiding van de zienswijze is onderzocht of een andere invulling 



 
 
 
 
 

van de strook nabij de school haalbaar is. Andere maatschappelijke of recreatieve voorzieningen 

(zoals een medische praktijk of dansschool) passen hier goed maar ook wonen (eventueel met een 

werkunit) is denkbaar. Om het bestemmingsplan flexibel te houden voor een nieuwe invulling is 

gekozen om zowel maatschappelijke functies (zoals een school, praktijkruimten en recreatieve 

voorzieningen) als woningen (onder specifieke voorwaarden) toe te staan.  

 

Conclusie: het voorstel is om het bestemmingsplan naar aanleiding van de zienswijze van de 

Provincie gewijzigd vast te stellen.  

 

Hogere grenswaarden geluid 

De geluidbelasting in een groot deel van het bouwvlak overstijgt de voorkeursgrenswaarden. Om de 

school, op elke plek in het bouwvlak, mogelijk te maken, moet er daarom een hogere grenswaarde in 

verband met geluidhinder worden vastgesteld. Het ontwerp-besluit hiertoe heeft tegelijk ter inzage 

gelegen met het ontwerp-bestemmingsplan ‘Schuytgraaf 2011, gedeeltelijke herziening 2014-02’. 

Naar aanleiding van de voorstel om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen en wonen mogelijk 

te maken is het besluit Hogere grenswaarden gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-besluit. Wonen 

is in het besluit als functie waar hogere grenswaarden worden verleend toegevoegd. Voor de inhoud 

van het besluit is dit verder nauwelijks van belang. Woningen zijn net als een school geluidgevoelig. 
 
4. FINANCIËN 

 

Voor de ontwikkeling van Schuytgraaf is een grondexploitatie vastgesteld. De huidige ontwikkeling van 

22a is opgenomen in de grondexploitatie. 

Daarnaast is voor Schuytgraaf een exploitatieplan vastgesteld. Met dit bestemmingsplan wordt tevens 

een herziening van het exploitatieplan behorend bij deze ontwikkeling vastgesteld (4e herziening 

exploitatieplan Schuytgraaf 2011).  
 
5. RISICO’S 

 

De kans op planschade is gering. In vergelijking met het vigerende bestemmingsplan komen er deels 

andere functies maar deze functies hebben nauwelijks een negatiever effect op de omgeving. 

Bovendien ligt veld 22a op een zodanige afstand van bestaande woningen dat dit de waarde van die 

woningen niet zal beïnvloeden. 
 
6. BURGERPARTICIPATIE / INSPRAAK 

 

In het kader van het vooroverleg is het concept-bestemmingsplan voorgelegd aan het wijkplatform van 

Schuytgraaf. Het voornemen om op deze plek een VSO voorziening te realiseren is besproken op een 

bewonersavond en gemeld op de website. 

Ter voldoening aan het artikel 3.1.1 Bro is de watertoets uitgevoerd bij het waterschap Rivierenland.  

Zij hebben geen opmerkingen op het plan. 

Daarnaast is het voornemen om voor deze ontwikkeling het bestemmingsplan te wijzigen en de 

publicatie van het ontwerp-bestemmingsplan gepubliceerd op de gemeentepagina en de 

gemeentelijke website. De publicatie van het ontwerp-bestemmingsplan is ook in de Staatscourant 

gepubliceerd. 
 

7. UITVOERING EN EVALUATIE 

 
Na vaststelling wordt het vastgestelde bestemmingsplan 6 weken ter inzage gelegd. Daarna kan 

eventueel een beroepsprocedure bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State volgen. 
 
 
 



 
 
 
 
 

Wij geven u in overweging bijgaand ontwerp-besluit vast te stellen. 
  

 
Hoogachtend 
het college van burgemeester en wethouders van Arnhem, 
 
de secretaris,                                            de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage(n) 
 Vast te stellen bestemmingsplan 'Schuytgraaf 2011 - gedeeltelijke herziening 2014-02'  
 4e herziening exploitatieplan Schuytgraaf 
 Zienswijze Provincie Gelderland 
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